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4. Közfoglalkoztatás 

  

 

4.2 Járási startmunka mintaprogram  

  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala  

  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

• Kérelem  

• Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén:   
o aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás 

bejelentője, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben 

megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki aláírás 

bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel 

ellátott másolata. Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz 

képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. 

Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.  

• Gazdasági társaság esetén:  
o ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta 

cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának 

tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási 

címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az 

„eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási 

címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét 

léte esetén) pecséttel ellátott másolata. (A járási (fővárosi kerületi) 

hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot 

fogadja be.)  

o ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta 

cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának 

tényét: a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és 

hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának 

megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott 

másolata.  

(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben 

fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirat 
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módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az 

aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét 

képezi).  

o A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén 

a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu 

oldalról). o A közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött 

megállapodás kérelmező által elkészített másolata, amelyet a 

kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja 

óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően 

aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a 

közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor),  

o Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a 

köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, 

vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott 

adófolyószámla- 

kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban).  

• Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén o a gazdálkodási formára 

jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó tevékenység 

bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) 

fentieknek megfelelő másolatai.  

Amennyiben a korábban beadott okirathoz képest változás nem történt, 

ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a 

közfoglalkoztató nyilatkozata is.  

o NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem 

régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű 

aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a 

közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban),  

o a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén 

a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu 

oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani).  

• Cégnyilvántartáson  kívüli,  egyéb  bírósági  nyilvántartásban 

 szereplő közfoglalkoztató esetében  o az alapító okirat (alapszabály) másolata, 

amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően 

aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el, és amennyiben a korábban 

beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem 

szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató 

nyilatkozata is.  

o a közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 

napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,  

o Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, 

vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” 

felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás 

bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel 

ellátott másolata.  

Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem 

történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben 

elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.   

o A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén 

a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu 

oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani).  

o A közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás 

kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az 

eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem 

változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően 

aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a 

közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor).  

o NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem 

régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű 

aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a 

közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban).  

• Programelemenként csatolandó további dokumentumok:  
o A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a 

tevékenység ezt igényli (pl. területileg illetékes környezetvédelmi 

felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött 

tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni).  

o A program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, 

leírások, átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli).  

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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• Programelemenként csatolni kell a „tervező tábla”-t  

• Munkaerőigény bejelentőlap, illetve foglalkoztatói adatlap  

  

 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A KTK rendszerben rögzített kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint 

illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához személyesen vagy postai úton lehet 

benyújtani.  

  

Az ügyintézés határideje:   

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint.   

  

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

  

A közfoglalkoztatási mintaprogramokat azokon a településeken lehet támogatni:  

amelyek a 2015. január 1-jétől hatályos a kedvezményezett járások 

besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletében meghatározott 109 kedvezményezett járáshoz, vagy a 4. 

mellékletben meghatározott átmenetileg kedvezményezett települések vagy a 

6. mellékletben szereplő természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott 

kedvezményezett térségek közé tartoznak.  

  

A járási startmunka mintaprogramokban támogatható főbb tevékenységi területek:   

• mezőgazdasági program,   

• mezőgazdasági utak rendbetétele,   

• belvízelvezetés,   

• illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,   

• bio- és megújuló energiafelhasználás,   

• belterületi közúthálózat karbantartása,  

• helyi sajátosságra épülő egyedi program (amely magába foglalja a korábbi téli 

és egyéb értékteremtő programokat is).   

  

A támogatás formája  

Vissza nem térítendő célzott támogatás a támogatással érintett közfoglalkoztatottak 

(regisztrált álláskeresők,  azon álláskeresők, akiknek legalább negyven százalékos 
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mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy 

akik vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, elismerést kérők, a kijelölt 

tartózkodási helyen élők harmadik országbeli állampolgárok valamint megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény szerinti  rehabilitációs 

ellátásban részesülő személyek) munkabéréhez és ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adóhoz, valamint a beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz.   

  

A támogatás mértéke  

A közfoglalkoztató a támogatás összegét a közfoglalkoztatási programban 

foglalkoztatott közfoglalkoztatottak költségeire (375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. 

§ (3) bekezdése, valamint a 7/B. § (2) bekezdése szerinti költségek) fordíthatja a 

következők szerint:  

• A 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerint szabályozott 

közfoglalkoztatottnak járó bér, valamint az ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó együttes összegének (azaz a bérköltségnek) legfeljebb 

100%-a.   

Pftv. 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott adókedvezmény 

igénybevételével csökkentett szociális hozzájárulási adó vehető figyelembe a 

támogatás számítása során.   

• A közfoglalkoztatottak foglalkoztatásából eredő beruházási és dologi költségek 

legfeljebb 100%-a,  a legmagasabb lehetséges százalékos mértéket a 

közfoglalkoztatottak létszáma határozza meg (sávos támogatás).   

  

A támogatás időtartama  

• A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható.  

• A támogatási időszak egy alkalommal legfeljebb további 6 hónapra 

meghosszabbítható (tehát összesen legfeljebb 18 hónap lehet), ha a 

közfoglalkoztató a támogatási időszak befejeződését megelőző hatvanadik és 

huszonkettedik nap között benyújtja a hosszabbítás iránti kérelmét az illetékes 

járási hivatalba.   

  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  
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• 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a 

munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek 

hatósági és más feladatainak ellátásáról   

• 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről  

• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról   

• 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról  

• 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról  

• 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról  

• 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról  

• 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről  

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről   

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról,  2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról,  

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti 

munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az  

ösztöndíjas foglalkoztatásról,  

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,  

• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,  

• 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról,  

• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról,  

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  

• 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető 

egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról,  

• 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról,  
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• 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az 

azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról,  

• 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,  

• 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.  

  

  

Az ügy intézését segítő tájékoztatók:-  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről, kérelem az érintettség honlapon 

történő közzétételéről: www.kozpenzpalyazat.gov.hu  

Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény-bejelentőlap:  

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes.aspx  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

 http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/elindult-a-kozfoglalkoztatasi-tamogatasok-

keretrendszere  

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes.aspx
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/elindult-a-kozfoglalkoztatasi-tamogatasok-keretrendszere
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/elindult-a-kozfoglalkoztatasi-tamogatasok-keretrendszere

